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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 5 APRIL 1879

MILITIERAAD.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde verwittigen de belanghebbende lotelingen dier
gemeente, van de ligting 1879, dat de tweede Zitting van den Militieraad zal worden gehouden
in het Gemeentehuis te Assen op Vrijdag den 18den April 1879, des voormiddags ten 9½ uur.
Wordende voorts herinnerd, dat in die zitting uitspraak wordt gedaan omtrent alle in de eerste
zitting niet afgedane zaken en omtrent hen, die als plaatsvervanger of nummerverwisselaar
verlangen op te treden.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 APRIL 1879

Raadsvergadering.
Smilde, 4 April. Tegenwoordig alle leden.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving wordt aangenomen eene resolutie van Gedep. Staten, waarbij wordt
goedgekeurd het raadsbesluit tot het aangaan van eene geldleening voor den schoolbouw te
Hoogersmilde.
2. Ter visie worden gelegd:
a. het verslag omtrent den toestand er gemeente over 1878; en
b. het beredeneerd verslag omtrent den toestand van het lager onderwijs over 1878.
3. Wordt met algemeene stemmen vastgesteld het primitief kohier der hondenbelasting over 1879,
tot een bedrag van f 435.50, nadat vooraf waren afgewezen de daartegen ingebragte reclames van
F. Strik en E. Knottnerus.
4. Tot hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Hijkersmilde wordt met 8 stemmen
benoemd de heer J.M. ten Hoor te Leggeloo; zijnde 3 stemmen uitgebragt op den heer J.
Kalverkamp te Haulerwijk.
5. Wordt door den voorzitter medegedeeld, dat zich in der tijd als sollicitant naar de betrekking van
gemeente-geneesheer had aangemeld de heer dr. Klosser te Amsterdam, doch dat deze later heeft
berigt, wegens benoeming te Hooge-Zwaluwe, van iedere verdere sollicitatie te moeten afzien; verder geeft de voorzitter te kennen, dat er zich dezer dagen nog een sollicitant heeft aangemeld,
van wien nadere inlichtingen en overzending van stukken zijn verzocht.
Nadat een en ander voor kennisgeving was aangenomen, sluit de voorzitter de vergadering.
Hondenbelasting – Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat het door den
Gemeenteraad vastgestelde Kohier van de belasting op de Honden, dienst 1878, op de gemeenteSecretarie ter inzage zal liggen van en met den 7den tot en met den 16den April 1879.
Bezwaren moeten vóór of uiterlijk op 16 April 1879 bij Gedeputeerde Staten van Drenthe
schriftelijk worden ingediend.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
WEGEN EN VOETPADEN.
SCHOUW – SMILDE.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter openbare kennis, dat door hen in de
laatste week van April 1879 eene SCHOUW zal worden gehouden over alle Wegen en Voetpaden,
die aan het toezigt van het Gemeentebestuur onderworpen zijn.
De onderhoudpligtigen in het algemeen en inzonderheid die van den Witterweg worden mitsdien
uitgenoodigd, ter voorkoming van vervolging, de bestaande gebreken te herstellen.
Burgemeester en Wethouders voornoemd:
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

